
 

Posudek vedoucího na disertační práci Mgr. Jiřího Soukupa 

Vedoucím práce Jiří Soukupa jsem se stal až v posledním roce jeho postgraduálního studia. 

Jeho aktivity, tedy překlady, přednášky a otištěné studie, jsem ovšem sledoval už dříve, a to 

s velkým uznáním. To platí i pro jednotlivé varianty postupně dokončované disertace, které  

jsem mohl číst. K tématu práce, podobám Franze Kafky v českých zemích před druhou 

světovou válkou, dokázal autor shromáždit velké množství materiálu, někdy málo známého 

nebo zcela neznámého. Jde například o Kafkovy úřední publikace, které jsou čteny v kontextu 

jeho beletristických děl. Dále autor zkoumá různé překladatelské přístupy těch, kdo Kafkovy 

texty překládali za jeho života, a Kafkovy reakce na ně. To vše je obsahem první části práce. 

Druhá, rozsáhlejší část se zaměřuje na recepci díla Franze Kafky po jeho smrti do zániku 

Československa roku 1939. Zde se jeho dílo setkává s pestrou skupinou vykladačů i 

překladatelů, mezi nimiž najdeme hlavně židovské intelektuály různého zaměření, katolíky, 

liberály, avangardisty i komunisty. V té době se, jak konstatuje Jiří Soukup, se recepce 

Kafkova díla posunula od expresionistického k surrealistickému a psychoanalytickému 

výkladu.     

Práce Jiřího Soukupa tak zaplňuje mezeru v českém literárněhistorickém zkoumání díla 

Franze Kafky. Nemenší hodnotu než autorem shromážděný a systematizovaný materiál mají 

ovšem také jeho znalosti z oblasti germanobohemistiky, které mu umožňují širší kontextová 

srovnání a paralely. Práce je tak přínosná a podnětná nejen v pečlivé heuristice, ale také 

v oblasti interpretace literárního textu a srovnávání širších celků. A samozřejmě také 

v poznávání díla Franze Kafky. 

Několik drobných připomínek jsem Mgr. Soukupovi sdělil během vzniku práce, jinak ale 

musím konstatovat, že jeho disertace byla rozvržena a zpracována samostatně. Na obzoru je 

její knižní vydání a snad by se mělo uvažovat o knižním vydání v němčině. (Jen málo 

proslulých německojazyčných kafkologů umí totiž česky aspoň z poloviny tolik, co Kafka 

sám.) 

Jestliže na práci uplatníme formální kritéria, jak to bývá v zahraničí, tak hodnocení zní takto: 

• dosavadní stav výzkumu: zachycen v úplnosti a kriticky; 

• metodologie: tradiční heuristická a analytická, kulturněhistorický rozhled, 

translatologické metody; 

• argumentace: logická, reflektující, se znalostí teorie; 

• kompozice/struktura: jasná, přiměřená předmětu;  

• vlastní výkon: vlastní argumentace, dobrá obeznámenost s teorií a kulturním a 

sociálním kontextem. 

• citáty a doklady: bez problémů, adekvátní; 



• bibliografie: dostatečná a ještě víc, skvělá; 

• čitelnost: jasně rozvržená, dobrá; plynulost textu.  

• gramatika: text bez chyb v češtině i v němčině. 

 

Z toho vyplývá jediné: Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a Mgr. Jiřímu Soukupovi 

doporučuji udělení příslušnému titulu Ph.D. 
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